
DISCOBRIEF 

 
 

    Stichting Welzijn Bergen 

    
Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef 

Hallo ouders en jongens en meisjes van groep 6 t/m 8 (en in mei/juni ook groep 5)  
 
Binnenkort zijn er weer discoavonden. We willen een paar dingen uitleggen om er 
voor te zorgen dat het weer geweldig leuke discoavonden worden.   
 

 De disco is op vrijdagavond voor groep 6 t/m 8. Als je een schooljaar hebt 
overgedaan en eigenlijk in groep 6 zou kunnen zitten ben je ook van harte 
welkom. Op de laatste disco van het seizoen ( in mei of juni) zijn ook kinderen 
uit groep 5 welkom. 
 

 De disco is in het dorpshuis Hanswijk, begint om 19.30 uur en eindigt om 
21.30 uur. 
 

 Entree is € 3,00. Hierbij is inbegrepen 1 keer drinken en 1 keer chips. Extra 
consumpties kosten € 0,50. Water is de hele avond gratis verkrijgbaar.  

  
 De disco wordt o.a. aangekondigd door een poster die bij de school wordt 

opgehangen.  
 

 Er zijn, naast het jeugdbelangen bestuur,  altijd minimaal twee hulpouders 
nodig om de disco door te laten gaan.  

 
 Als je als ouder aanwezig wil zijn tijdens de disco omdat je problemen 

verwacht in het gedrag van je kind ben je van harte welkom. Neem dan voor 
het begin van de avond contact op met de begeleiding. 

 
 De discoavond is een leuke avond om met elkaar samen te zijn, te dansen en 

muziek te luisteren en moet plezierig blijven. Het is niet de bedoeling om de 
hele avond te rennen of te stoeien. De begeleiding treedt op tegen te baldadig 
gedrag, ruzie of pesterijen. In ernstige gevallen wordt contact opgenomen 
met de ouders.  

 
 Bij problemen waarschuw je de begeleiding. 

 
 
 



 
 Als iemand gedrag vertoont dat beslist niet kan, dan wordt contact 

opgenomen met de ouders met het verzoek om het kind te komen halen.  
Er wordt afgesproken dat het kind voor de volgende disco belooft om zich in 
het vervolg te gedragen.  
Zonder zo’n voornemen is het kind niet meer welkom op een volgende disco.  

 
 Er zijn deejays en jullie kunnen verzoeknummers aanvragen. Ook mag je zelf 

een cd meenemen maar de deejay beslist of deze muziek past bij de avond.  
 

 Wil je voor het einde alleen naar huis dan vraag je toestemming aan de 
begeleiding. Deze overlegt dan met de ouder.  
Zorg dat je een huistelefoonnummer bij je hebt. 

 
Voor vragen en aanmeldingen om als begeleiding aanwezig te zijn kan contact 
worden opgenomen via jeugdbelang@gmail.com of met een van de bestuursleden 
van jeugdbelangen: Maaike van Gend, Helena Mahr, Jose Pepping en Jakob Pronk.  
 


